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พรเทพ ทวีกาญจน์

ผู้บริหารสำานักทรัพยากรบุคคล 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน)

จาก
กรณีท่ีมีข่ำวทำงหน้ำหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เมื่อวันที่ 5 

มีนำคม 2556 ที่ผ่ำนมำ เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจสถำนีต�ำรวจ

ภูธรเมืองขอนแก่นได้ท�ำกำรจับกุม นำงรัตนำ ครองเคหำ ตำมหมำย

ศำลในข้อหำร่วมกนัท�ำให้เสยีทรพัย์ (ใช้มดีกรดีฟกูทีน่อนได้รบัควำม

เสียหำย) จำกนั้นผู้ต้องหำจึงได้ขอประกันตัวด้วยเงิน 25,000 บำท 

พร้อมแจ้งต่อพนักงำนสอบสวนว่ำเป็นกำรจับผิดตัว ก่อนที่พนักงำน

สอบสวนจะให้ประกันตัวไปน้ัน ได้ท�ำกำรสอบสวนผู้ถูกจับกุม และ

พยำน ท่ีเป็นผู้ใหญ่บ้ำน สมำชิกอบต.รวมทั้งสำมีของผู้ต้องหำ จึง

ทรำบว่ำเป็นกำรจับผิดตัว เม่ือตรวจสอบดูอย่ำงละเอียดจึงทรำบว่ำ

ทะเบียนรำษฎรของนำงรัตนำ ครองเคหำ ไปตรงกันกับ นำงรัตนำ 

ครองเคหำ อำยุ 36 ปี ที่อยู่ตำมทะเบียนรำษฎร อยู่บ้ำนเลขที่ 19 หมู่ 

7 ต.ในเมือง อ.บ้ำนไผ่ จ.ขอนแก่น เมื่อตรวจสอบรหัสบัตรประชำชน 

13 หลัก พบว่ำไม่ตรงกัน จึงเป็นที่ชัดเจนแล้วว่ำนำงรัตนำ ที่ถูกจับ

ตำมหมำยจบัครัง้นีม้ชีือ่นำมสกลุตรงกนั แต่เลขในทะเบยีน

รำษฎรไม่ตรงกัน วันเดือนปีเกิดก็ไม่ตรงกัน อยู่คนละ

จังหวัด จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่จึงได้เร่งรวบรวมหลักฐำนส่ง

อัยกำรเพื่อสั่งไม่ฟ้อง และจะมีกำรเยียวยำต่อไป จะ

เห็นได้ว่ำกำรให้ประกันตัวของพนักงำนสอบสวนใน

ครั้ งนี้  เป ็นกำรให ้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนิน

กระบวนกำรยุติธรรม เพื่อคุ้มครองสิทธิ และเสรีภำพ

ส่วนบุคคลของประชำชน ซึ่งเป็นสิทธิ และเสรีภำพขั้น

พื้นฐำนที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร

ไทย

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 32 ได้

บัญญัติรับรองหลักกำรคุ้มครองสิทธิ และเสรีภำพในชีวิต และ

ร่ำงกำยไว้โดยเฉพำะในเรื่องของการจับและการคุมขังบุคคลที่จะ

กระท�ามิได้เว้นแต่มีค�าสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่น

ตามที่กฎหมายบัญญัติ อย่ำงไรก็ดี หำกปรำกฎข้อเท็จจริงใน 

ภำยหลังว่ำได้มีกำรจับกุม และคุมขังโดยมิชอบด้วยกฎหมำย อัน

เป็นกำรกระท�ำที่มีผลกระทบต่อสิทธิ และเสรีภำพในชีวิต และ

ร่ำงกำย รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้ “ผู้เสียหาย พนักงานอัยการหรือ

บคุคลอืน่ใดเพือ่ประโยชน์ของผูเ้สยีหาย มสีทิธร้ิองต่อศาลเพือ่ให้

สัง่ระงบัหรอืเพกิถอนการกระท�าเช่นว่านัน้ รวมทัง้จะก�าหนดวธิกีาร

ตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยก็ได้”  

นอกจำกนีเ้พือ่ให้หลกักำรคุม้ครองสทิธ ิและเสรภีำพในชวีติ 

และร่ำงกำย สำมำรถด�ำเนินกำรได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ประมวล

กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ได้ก�ำหนดขั้นตอน และเงื่อนไข

ตั้งแต่กำรออกหมำย กำรจับกุมผู้กระท�ำควำมผิด ไปจนถึงกำรน�ำ

ตัวผู้กระท�ำผิดไปคุมขังไว้อย่ำงละเอียด รวมถึงวิธีแก้ไขในกรณีที่มี

กำรอ้ำงว่ำมีกำรคุมขังบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคดีอำญำหรือใน 

กรณีอื่นใดโดยมิชอบด้วยกฎหมำย โดยมำตรำ 90 ก�ำหนดให้บุคคล

เมื่อถูกจับ

จะต้องท�าอย่างไร

ผิดตัว
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ดังต่อไปนี้ มีสิทธิยื่นค�ำร้องขอให้ปล่อยบุคคลที่ถูกคุมขังโดยมิชอบ

ด้วยกฎหมำยต่อศำลที่มีอ�ำนำจพิจำรณำคดีอำญำนั้น ได้แก่  

(1)  ผู้ถูกคุมขังเอง  

(2) พนักงำนอัยกำร  

(3) พนักงำนสอบสวน 

(4) ผู้บัญชำกำรเรือนจ�ำหรือพัศดี 

(5) สำมี ภริยำ หรือญำติของผู้นั้น หรือบุคคลอื่นใดเพื่อ

ประโยชน์ของผู้ถูกคุมขัง  

ท้ังนี้เมื่อศำลได้รับค�ำร้องขอให้ปล่อยจะต้องด�ำเนินกำร

ไต่สวนฝ่ำยเดียวโดยด่วน และหำกศำลเห็นว่ำค�ำร้องนั้นมีมูล ศาลมี

อ�านาจสัง่ผูค้มุขงัให้น�าตวัผูถ้กูคมุขงัมาศาลโดยพลนั และถ้าผูค้มุขงั

แสดงให้เหน็ป็นทีพ่อใจแก่ศาลไม่ได้ว่าการควบคมุขงัเป็นการชอบ

ด้วยกฎหมาย ให้ศาลสั่งปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังไปทันที ซึ่งในกรณี

คล้ำยๆ กันนี้ได้เกิดขึ้นมำแล้วครั้งหนึ่งที่ศำลจังหวัดพระโขนง เรื่องนี้

ได้มีกำรร้องขอให้ปล่อยชั่วครำวในชั้นศำล เรื่องเกิดขึ้นกับกรณีของ

นำยสมใจ แซ่ลิม้ เมือ่วนัที ่15 มถุินำยน 2554 ผู้พพิำกษำหัวหน้ำศำล

จงัหวดัพระโขนง ได้รับจดหมำยจำกนำงสรุนิทร์ พกุิลขำว ขอให้ปล่อย

ตัวนำยสมใจ แซ่ลิ้ม สำมีซึ่งมีอำชีพรับจ้ำงเล้ียงหมู ในอ�ำเภอ

หนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี จำกกำรควบคุมขังโดยมิชอบด้วย

กฎหมำย เนือ่งจำกนำยสมใจ สำมตีนไม่ได้เป็นผูก้ระท�ำควำมผดิฐำน

มยีำเสพตดิไว้ในครอบครองเพือ่จ�ำหน่ำย และน่ำจะเป็นกำรจบัผดิตวั 

ศำลจงึได้มคี�ำสัง่ให้ไต่สวนค�ำร้องขอให้ปล่อยตำมมำตรำ 90 ประมวล

กฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำโดยด่วน และเม่ือนำงสุรนิทร์ ได้เดนิ

ทำงมำศำลเมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน 2554 ศำลได้ท�ำกำรไต่สวนพยำน

ผู้ร้องรวม 5 ปำก รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจชุดจับกุม สองผู้ต้องหำที ่

ถูกเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจล่อซื้อ และจับกุมได้พร้อมแมทแอมเฟตำมีน 

จ�ำนวน 2,000 เม็ด ท่ีให้กำรว่ำได้ร่วมกับนำยสมใจ แซ่ลิ้ม อำชีพ

รับจ้ำงขับรถทัวร์ ร่วมกันค้ำยำเสพติดให้โทษ ซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ

ทีเคยเห็นหน้ำคนร้ำย และยืนยันได้ว่ำนำยสมใจ แซ่ลิ้ม ผู้ต้องหำที่

จับกุมมำไม่ใช่นำยสมใจ หรือใจ แซ่ลิ้ม คนร้ำยที่รวมกระท�ำควำมผิด 

ข้อเท็จจริงดังกล่ำวจึงรับฟังได้ว่ำ เป็นกำรคุมขังโดยมิชอบด้วย

กฎหมำย ศำลจงึมคี�ำส่ังให้เพกิถอนหมำยขงั และให้ออกหมำยปล่อย

ตัวนำยสมใจ แซ่ลิ้ม ไปทันที่ในวันเดียวกัน 

อย่ำงไรก็ดีสิทธิที่จะร้องขอให้ปล่อยตำมมำตรำ 90 จะมีอยู่

เพยีงระยะเวลำทีถ่กูคมุขงัโดยมชิอบด้วยกฎหมำยเท่ำนัน้ ดงันัน้ หำก

ในระหว่ำงที่มีกำรยื่นค�ำร้องขอให้ปล่อย หรือกำรไต่สวนค�ำร้องขอให้

ปล่อยนั้นยังไม่ถึงที่สุด และผู ้ถูกคุมขังได้รับกำรปล่อยไปแล้ว 

ในระหว่ำงนั้น ศำลชอบที่จะจ�ำหน่ำยคดีนั้น และสิทธิของบุคคลที่

ร้องขอให้ปล่อยย่อมระงับไป

เทยีบเคยีงค�าพพิากษาศาลฏกีาที ่4827/2550 ศำลฎีกำแผนก

คดีทรัพย์สินทำงปัญญำ และกำรค้ำระหว่ำงประเทศวินิจฉัยว่ำ คดีมี

ปัญหำที่ต้องวินิจฉัยตำมอุทธรณ์ของผู้ร้องว่ำ ผู้ร้องมีสิทธิยื่นค�ำร้อง

ขอให้ศำลมีค�ำสั่งให้ปล่อยผู้ร้องจำกกำรควบคุมของเจ้ำพนักงำน

ต�ำรวจ และปล่อยทรัพย์ของกลำงที่ยึดตำมประมวลกฎหมำยวิธี

พจิำรณำควำมอำญำ มำตรำ 90 หรอืไม่ ศำลฎกีำโดยมตทิีป่ระชมุใหญ่ 

เหน็ว่ำ สทิธขิองผูถ้กูคุมขงัในกำรยืน่ค�ำร้องขอให้ศำลสัง่ปล่อยตวัจำก

กำรควบคุมหรอืขงัโดยผิดกฎหมำยตำมประมวลกฎหมำยวิธพีจิำรณำ

ควำมอำญำ มำตรำ 90 นั้น มีอยู่เพียงชั่วระยะเวลาที่ผู้ถูกคุมขังยัง

ถูกควบคุมหรือขังไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ตามค�าร้อง

ปรากฏว่าภายหลังจากผู้ร้องถูกควบคุมตัว พนักงานสอบสวนได้

ปล่อยตวัผูร้้องชัว่คราวไปแล้ว โดยให้ผูร้้องท�าสญัญาประกนัไว้ กรณี

จึงไม่มีการควบคุมตัวผู้ร้องในขณะยื่นค�าร้องแล้ว ผู้ร้องจึงไม่อาจ

จะร้องขอตามมาตรา 90 ได้อีกต่อไป หำกกำรจับเป็นไปโดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมำยก็เป็นเรื่องที่ผู้ร้องจะด�ำเนินคดีแก่เจ้ำพนักงำนต�ำรวจที่

จับผู้ร้อง ด้วยกำรร้องทุกข์ต่อเจ้ำพนักงำนหรือฟ้องคดีต่อศำลด้วย

ตนเองตำมขั้นตอนของบทบัญญัติแห่งกฎหมำยเรื่องนั้นๆ ต่อไป 

พิพำกษำยืน

บทสรุปส่งท้าย กำรคุมขังบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะต้องกระท�ำ

ด้วยควำมระมดัระวงั โดยเฉพำะอย่ำงยิง่หำกเป็นกำรกระท�ำอนัมิชอบ

ด้วยกฎหมำย ดังเช่นในกรณีของนำงรัตนำ ครองเคหำ ที่จังหวัด

ขอนแก่น กับนำยสมใจ แซ่ลิ้ม ที่พระโขนง ถือได้ว่ำได้รับผลกระทบ

โดยตรงจำกกำรถกูลดิรอนสทิธ ิและเสรภีำพในร่ำงกำยตำมทีบ่ญัญตัิ

รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย กฎหมำยจึงต้องมี

มำตรกำรที่จะคุ้มครอง เมื่อมีกำรกระท�ำโดยมิชอบด้วยกฎหมำย เช่น

ว่ำนั้นเกิดขึ้น โดยก�ำหนดให้ศำลมีอ�ำนำจที่จะต้องท�ำกำรไต่สวน

หำควำมจรงิว่ำมกีำรควบคุม กักขงั โดยมชิอบด้วยกฎหมำยจรงิหรอืไม่ 

หำกเป็นจริงศำลต้องมีค�ำสั่งให้ปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังนั้นไปทันที ทั้งนี้

ศำลจะพิจำรณำจำกพยำนหลักฐำนเป็นกรณีไป
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